Ikt.szám: VI. 51-1/2015.
Jegyzıkönyv
Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.
március 16-án (hétfın) 09 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Polgármesteri
Tárgyalótermében tartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı elnök,
Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácstag,
Vén Attila tanácstag.
Összesen: 4 fı
Távolmaradását jelezte: Csillagné Szánthó Polixéna tanácstag,
Lang Katalin tanácstag.
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Göttlinger István aljegyzı,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzıkönyvvezetı.

Ács Rezsı elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4 tagja az
ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.
Ács Rezsı elnök: Kérdezi, van-e valami észrevétel, kiegészítés a napirendre vonatkozóan.
Kovács János alelnök: Az „egyebek” napirendi ponthoz lenne hozzáfőznivalója, szeretné
már most, elızetesen tájékoztatni a tanács tagjait a szedresi önkormányzat egységes óvodabölcsıde mőködtetésére vonatkozó elképzelésérıl a szedresi tagóvodában.
Ács Rezsı elnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, új javaslat nem
hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az
alábbiak szerint:

NAPIREND
1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési
évi óvodai beíratási felhívása
(4. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı elnök
2. Egyebek
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1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési évi
óvodai beíratási felhívása
Ács Rezsı elnök: Úgy tudja, az elıterjesztésben foglaltakat mindhárom önkormányzat
tárgyalta, egyetértı határozataikat megküldték. Ennek ellenére megkérdezi, van-e kérdés,
kiegészítés, hozzászólás.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács –
melynek létszáma 4 fı – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a
következı határozatot:
4/2015. (III.16.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi
Napközi 2015/2016. nevelési évi óvodai beíratási
felhívásáról
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2015/2016. nevelési évben a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
óvodai felvételi keretszámát az alábbiak szerint
engedélyezi:
• Szekszárd felvételi keretszám: 45 gyermek
• Szedres
felvételi keretszám: 22 gyermek
• Medina
felvételi keretszám: 10 gyermek
_______________________________________________
Összesen:

77 gyermek

2. A Társulási Tanács a beíratást 2015. április 27-28.
(hétfı-kedd) idıpontra hirdeti meg.
3. A Társulási Tanács az óvoda szekszárdi mőködési
(felvételi) körzetét a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése által javasoltak szerint
elfogadja. A szedresi és medinai tagóvodák mőködési
körzete az óvoda alapító okiratában meghatározott módon
Szedres, illetve Medina községek közigazgatási területe.
4. A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetének
vezetıjét, hogy intézkedjen a 2015/2016. nevelési évre
szóló, a határozat 1. számú melléklete szerinti óvodai
beíratási felhívás, valamint a határozat 2. számú
melléklete szerinti óvodai körzet közzétételérıl.
Határidı: 2015. április 27.,
a 4. pont tekintetében: 2015. március 27.
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Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

2. Egyebek
Ács Rezsı elnök: Átadja a szót Kovács János alelnöknek.
Kovács János alelnök: Köszöni a lehetıséget. A szedresi képviselı-testület a jövı héten
fogja tárgyalni azt a javaslatot, hogy a következı nevelési évtıl a 2. Számú Óvoda
szedresi tagóvodájában egységes óvoda-bölcsıde kezdje meg mőködését. Ezt az
intézményegységet egyrészt pályázati lehetıség miatt kérnék létrehozni, másrészt pedig a
tagóvoda jobb kihasználtsága szempontjából is ez látszik kedvezınek (a szülık már 2 éves
kortól hozhatnák gyermekeiket az óvoda-bölcsıdébe).
Ehhez kérik majd a társult önkormányzatok és a társulási tanács támogatását is, hiszen
intézményi átszervezést jelent a terv megvalósítása, amely alapító okirat módosítással is
jár.
Ács Rezsı elnök: Köszöni a tájékoztatást. Hasonló kezdeményezésekben az
önkormányzatok mindig együttmőködıek voltak, úgy gondolja, hogy ez ebben az esetben
sem lesz másképp. Az intézményátszervezésrıl a képviselı-testületeknek legkésıbb
májusi üléseiken dönteniük kell a jelenlegi jogszabályok szerint.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Ács Rezsı elnök az ülést 09 óra 10
perckor berekesztette.

Kmf.

………………………….
Ács Rezsı
Társulási Tanács elnöke

…………………………..
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
munkaszervezet-vezetı

